3/2012
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
z 13. decembra 2012

o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obec Príbovce v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

PRVÁ ČASŤ
§1
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa ustanovujú podrobnosti miestnych daní
a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§2
Druhy miestnych daní
(1) Obec ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za užívanie verejného priestranstva,
c) daň za nevýherné hracie prístroje.
(2) Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§3
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) a c) a miestneho poplatku uvedeného
v § 2 ods. 2 je kalendárny rok.

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§4
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome 1) (ďalej len „daň z bytov“).
1)

§ 2 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona č. 151/1995 Z.z.
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Daň z pozemkov
§5
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z pozemkov je upravená na 0,5 %.
Daň zo stavieb
§6
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane zo stavieb v € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy je upravená nasledovne:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu....................
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu ...................................................................................................................................
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu .........................
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov .................................................
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu....................................................................................................................................
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou .........................................................................
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) ................................................................................

€ 0,0511,
€ 0,0511,
€ 0,1533,
€ 0,0511,
€ 0,5110,
€ 0,5110,
€ 0,1533.

(2) Pri viacpodlažných stavbách sa určuje príplatok za každý aj začatý m2 zastavanej plochy v sume € 0,0365
za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Daň z bytov
§7
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z bytov alebo nebytových priestorov v € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu
a nebytového priestoru je upravená nasledovne:
a) byty ................................................................................................................................................... € 0,0511,
b) nebytové priestory ............................................................................................................................. € 0,0511,
Spoločné ustanovenia
pre daň z nehnuteľností
§8
Zníženie dane
Daň zo stavieb alebo bytov podľa druhej časti tohto VZN vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé
bývanie sa znižuje o 50 %.
§9
Platenie dane
Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná:
a) do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
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b) alebo v troch rovnakých splátkach, pričom prvá splátka je určená podľa písm. a), druhá splátka do 30. júna
a tretia splátka do 30. septembra; ak je vyrubená daň u fyzickej osoby vyššia ako € 16,60 a právnickej osoby
vyššia ako € 165.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 10
Sadzba dane
Za užívanie verejného priestranstva pre podnikateľskú činnosť sa daň stanovuje vo výške € 0,66 za každý aj
začatý m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň, minimálne však € 6,60 za každý aj začatý
deň.
§ 11
Oslobodenie od dane
Obec poskytuje oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva za účelom usporiadania kultúrnej
a športovej akcie bez vstupného alebo za účelom usporiadania akcie, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.
§ 12
Vrátenie dane
(1) Obec na požiadanie poskytuje vrátenie dane za užívanie verejného priestranstva vo výške
a) 50 % ak daňovník preukáže, že verejné priestranstvo užíval na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb alebo predajného zariadenia minimálne 4 krát po sebe v týždennom alebo dvojtýždennom intervale a to v rovnakom dni v týždni,
b) 75 % ak daňovník preukáže, že verejné priestranstvo užíval na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb alebo predajného zariadenia minimálne 8 krát po sebe v týždennom intervale a to v rovnakom
dni v týždni.
(2) Vrátenie dane za užívanie verejného priestranstva v zmysle ods. 1 písm. a) a b) nemožno kumulovať.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 13
Sadzba dane
Daň za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je € 165.

PIATA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE
ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 14
Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku je € 0,0466 za osobu a kalendárny deň.
(2) Koeficient na výpočet ukazovateľa dennej produkcie odpadov je 0,9.
(3) Ak poplatník požiada o množstvový zber, poplatok za zber a odvoz jedného litra komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov je € 0,0287.
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§ 15
Určenie poplatku
(1) Poplatok pre fyzickú osobu je určený ako súčin sadzby poplatku podľa § 14 ods. 1 a počtu kalendárnych
dní v zdaňovacom období, počas ktorých
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

má v obci trvalý pobyt,
alebo má v obci prechodný pobyt,
alebo je oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu na iný účel ako na podnikanie,
alebo je oprávnená užívať alebo užíva časť bytu, nebytového priestoru, pozemnej stavby na iný účel ako na
podnikanie,
alebo je oprávnená užívať alebo užíva objekt, ktorý nie je stavbou, na iný účel ako na podnikanie,
alebo je oprávnená užívať alebo užíva záhradu na iný účel ako na podnikanie,
alebo je oprávnená užívať alebo užíva vinicu na iný účel ako na podnikanie,
alebo je oprávnená užívať alebo užíva ovocný sad na iný účel ako na podnikanie,
alebo je oprávnená užívať alebo užíva trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie,
alebo je oprávnená užívať alebo užíva pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku,
alebo je oprávnená užívať alebo užíva pozemok, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha.

(2) Poplatok pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie a pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania, je určený ako súčin sadzby poplatku podľa § 14 ods. 1,
počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov.
(3) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet
a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci
aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom podľa § 14 ods. 2 a
b) priemerného počtu
1. hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak
ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje zdravotné služby alebo
ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt,
2. miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o
poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo
iné pohostinské služby, a ak sa u tohto poplatníka nezapočítava do ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov v určenom období priemerný počet podľa prvého bodu.
(4) Ak má poplatník zavedený množstvový zber, poplatok je určený ako súčin sadzby poplatku podľa § 14
ods. 3, počtu odvozov v určenom období a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Poplatníkovi využívajúcemu
množstvový zber poplatok obec fakturuje.
§ 16
Odpustenie poplatku
Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní
v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce (k žiadosti o odpustenie poplatku je
potrebné doložiť doklady preukazujúce pobyt mimo obce).
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ŠIESTA ČASŤ
ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 17
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
(1) Týmto VZN sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Jaroslav Brzák v. r.
Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Príbovciach č. 41/2012 bod 1. dňa
13. decembra 2012.
Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 14. decembra 2012.
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